
علههى تههدل لهنههها عجيب كلمة من  أبلغ)) (( عجاب كلمة لكن عجيب 
اا الهنسان منه يتعجب لشيء أي المبالغة اا عجب اا عظيم عدلوا ولهذا كثير

.((عجاب لشيء هذا (( إن )) )) عجاب إلى عجيب عن
قق:  تعالى الله قال  قل قط قوان لقل ((  قم لل لم ا لههه لن من مم لشههاوا قأ لم لروا ا مب لصهه قوا

قل ى لم قع لك مت قه مل ليعم الهنطل ق مكان يذكر  ولم)) المل (( انطلق  .)) آ
فههي اجتمعوا فكلما.  الشيء هذا مثل ويذكرون فيه يجتمعون مكان كل

من وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء ما بينهم فيما وتذاكروا مكان
عليههه والصههبر بالباطههل يتواصههون وهم المكان هذا من اهنطلقوا التوحيد

قق:  قال ولهذا قل قط قوان لقل ((  قم لل لم ا له لن والكبراء الرشراف هم  والمل)) مم
الرسل يقابلون كاهنوا الذين هم والوجهاء والكبراء والرشراف ، والوجهاء

اا والرفض بالرد تأملتم .ولو الرس اتباع تزول أن من مكاهنتهم على خوف
والرشراف المل هم الرسل وجوه في يقومون الذين أن لوجدتم القرآن

مههن أول يكوهنههون الههذين فهههم والفقراء والولد النساء من الضعفاء أما
كههل من ؟ رشيء أي من ينطلق ، منهم المل ينطلق هنا ، لرسل ينقادوا
رسههول بههه جاء ما ويذكرون فيه يجتمعون مكان كل فيه اجتمعوا مكان

. الهنطل ق هذا ينطلقون التوحيد من وسلم عليه الله صلى الله
مجلههس " مههن )) منهههم المل (( وانطلق:  المؤلههف قههول وأما 

صل ى النبي أن من فيهم وسماعه طالب     أبي عند اجتماعهم
" لمطلههق تقييههد فهههذا اللههه إل إله ل قاولاوا وسلم عليه الله
يقصههد لهنههه قاصههر تفسههير أخههص هههو بما القرآن تفسير أن فسرهنا وقد

المعنههى علههى العام المعنى أو المقيد المعنى هذا على المطلق المعنى
الهدليل فليتبهع ذلهك علهى الهدليل قام إذا إل رشك بل هنقص وهذا الخاص
قن:  تعالى فقوله مذني لل قل (( ا لم ققا له لس قل لنا لن ال قس مإ لنهها لد ال لعههاوا ققهه قم قج
لم لك أن وجههدهنا الواقههع علههى الكلم هههذا طبقنهها إذا ولكههن عههام هههذا))  قل

(( إن واحههد  القائههل)) النههاس لهههم (( قال الخههاص بالناس المراد
اا)) لكههم جمعههاوا قد الناس جمعههوا النههاس كههل ليههس النههاس  أيضهه

لههه جمعههوا مهها الههدعوة تبلغهم لم الذين وسلم عليه الله صلى للرسول
اا الية هذه في بخاص الناس تفسيرهنا هذا فيكون الواقع عليه دل تفسير

من كان إن عمومه على القرآن إبقاء الواجب فإن دليل يكن لم إذا أما
: هنقههول هنا طيب ، المطلق من ؟ إيش من كان إن إطلقه وعلى العام

الههذي المجلههس وهههو خههاص مجلههس الهنطل ق جعل الله رحمه المؤلف
طهالب     أبي عند وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول عند فيه اجتمعوا



اا هنجعلههه أن الولههى ولكههن ، الله إل إله ل : قولوا قال حين يشههمل عامهه
من.  وغيههره المجلههس هههذا قأ لشاوا ((  لم لروا ا مب لصهه قلهه ى قوا لم قع لكهه مت قه مل )) آ

المههراد أو بالقههدم المشههي هنهها المراد  هل)) واصبروا امشاوا (( أن
، آلهتكههم عههل واصبروا طريقتكم على سيروا يعني ؟ بالطريقة المشي

المههراد : إن  قههال)) منهههم المل (( وانطلق الهنطل ق إلى هنظر من
اا بعضهههم حههث اهنطلقوا إذا إهنهم يعني بالقدم المشي ؟ إيش بذلك بعضهه
كههأهنهم منهه اهنطلقهوا مها علههى فيعرجوا يعودوا لئل والسير المشي على
اا ينطلقون إهنما اا بعضهههم فليوصههي فرار إلههى هنظرهنهها وإذا بالمشههي بعضه

المشههي ؟ إيههش بههذلك المههراد : إن قلنهها أحوالهم عموم إلى أو المعنى
لروا أحد يهمنكم ول طريقتكم على سيروا يعني الطريقة على مب لص قوا  ))
قل ى لم قع لك مت قه مل مههن وهههذا عنها تحيدوا ل عليها أهنفسكم احبسوا  يعني)) آ
(( امشههاوا:  لبعههض بعضهههم يقههول بالباطههل ؟ بمههاذا التواصههي بههاب

لن عبادتها على  اثبتوا)) آلهتكم عل ى واصبروا مإ قذا ((   المذكور)) قه
ءء التوحيد من لي قش قل لد ((  قرا  يعنههي)) آلهتكههم علهه ى (( اصههبروا )) لني

، يبطلههها رشههيء كههل قبههول وعههدم عنها والدفاع عبادتها في عليها اثبتوا
بههه جههاء ما إليه  المشار)) (( هذا )) نيراد لشيء هذا (( إن اصبروا

يريههده  أي)) نيههراد (( لشيء التوحيد من وسلم عليه الله صلى النبي
يعنههي والسههلم الصههلة عليههه الرسول صد ق على يدل وهذا به جاء من

ال قال الرجل هذا أن معناه الههذي والشههيء قوله في جاد فهو يريده قو
الههذي الهنسان بخلف يحققه بما ؟ إيش بما مريده يسعى أن بد ل يراد

باللسههان القههول يقههول الههذي تجد ولهذا بالقلب ل باللسان القول يقول
يريههد ل الههذي لكههن قههال مهها ينفههذ أن علههى ويعزم يصمم تجده والقلب

اا قوله يكون ؟ يريدوا  من)) نيراد لشيء هذا (( إن:  فقولهم سطحي
يعنههي فهذا إرادة عن القول صدر وإذا والسلم الصلة عليه النبي قائله

ههو القهول ههذا يكهون وأن غلبتهه وعلى عليه مصمم ؟ إيش صاحبه أن
ال قال ما بخلف الناس عليه يمشي الذي السائد القول مثههل يريد ل قو

فههإهنه ذلك أرشبه ما أو الوقت إمضاء أجل من أو مجاملة القول يقول أن
هنكمههل يمكههن ما . أظن قاله ما تنفيذ على الصاد ق العزم عنده يكون ل
. بكرة رشاء إن ، قرأهنا ما

قما الرجيههم الشيطان من بالله : أعوذ الطالب قنا ((  لع مم قذا قسهه قههه مفههي مب
مة لل مم لل مة ا قر مخ لن ال قذا مإ لل قه ءق مإ متال لخ قل ا مز لؤن قأ مه *   لي قل لر قع لك ذذ لن ال قنا مم من لي قب

لل لم قب كك مفي له لن قش مر ي مم لك لل مذ لما قب لقاوا قل لذو مب قني قذا .)) قع



: وتعههالى تبههارك اللههه قههال ، الرجيههم الشههيطان من بالله : أعوذ الشيخ
لباوا مج قع قو لن ((  لم قأ له قء ءر قجا مذ لن لم لم له لن  .)) مم

قت ((فنادوا قن قول صص محي قنا  ؟ أحمد النداء هذا  ما)) قم
: ..... الطالب
 ؟ ينادون من لكن ، : هنعم الشيخ

: ..... الطالب
. الغوث : لطلب الشيخ

. : هنعم الطالب
 ؟ ل ت تعرب  كيف)) مناص حين (( ولت:  : طيب, قوله الشيخ

اللفههظ لتأهنيث زائدة والتاء ليس عمل وتعمل للجنس هنافية : ل الطالب
 .)) مناص (( حين وخبرها الحين وتقديره محذوف ل واسم ،

  ؟)) (( مناص معنى  وما)) مناص (( حين : هنعم الشيخ
. والنجاة الفرار  أي)) (( مناص:  الطالب
بهههم وقههع إذا أهنهههم . يعنههي أحسههنت طيب ، والنجاة الفرار : أي الشيخ

(( وقال:  قههوله ، منههه لهههم منههاص فل واسههتغاثوا هنههادوا ولههو العذاب
 ؟ هي ما بلغية هنقطة  فيها)) الكافرون

:  فوائد عدة فيه وهذا المضمر وضع الظاهر : وضع الطالب
لمهها واحههد هنمههط على هنا الكلم يستطرد لم أهنه : التنبيه الولى الفائدة

السامع. اهنتبه
. كافرون هؤلء أن العلم : فيه الثاهنية

قائههل بههأن يتعههدى ، كفههر فهو القول هذا قال من بأن التعليل : فيه ثالثا
. كافر بأهنه القول هذا

اا اللهههة (( أجعههل:  . قههوله طيههب ، : هنعههم الشههيخ )) ا واحههدا إلههه
. الستفهام

. والتعجب : للستنكار الطالب
 ؟ من إلى  يعود)) (( جعل:  قوله في . والضمير : هنعم الشيخ

: .... الطالب
كيههف ، طيههب ، وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول محمد : إلى الشيخ
.... يا هنعم ؟ والكذب بالسحر وصفه بين جمعوا

: ..... الطالب
 ؟ إيش باعتبار : السحر الشيخ

. واحد إله اللهة : قول الطالب



. أحمد طيب ، : ل الشيخ
: ..... الطالب
 .)) (( كذاب ، طيب ، كلمه تأثير : باعتبار الشيخ

به. أخبر ما : باعتبار الطالب
. رشوي صوتك : ارفع الشيخ

به. أخبر ما : باعتبار الطالب
اا ، طيب ، به أخبر ما : باعتبار الشيخ باعتبههار ساحر بأهنه وصفوه فهم إذ

، بههه أخبر ما باعتبار وكذاب المسحور في الساحر يؤثر كما كلمه تأثير
 ؟ عجاب معنى ما  عليان)) عجاب لشيء هذا (( إن:  قوله ، طيب

. عجيب وأصلها يلغة : صيغة الطالب
. أتوا لكن عجيب : بمعنى الشيخ

. مبالغة بصيغة : فيه الطالب
. مبالغة بصيغة فيه : أتوا الشيخ

. : .... الكلم الطالب
امشاوا (( أن:  تعهههالى قوله ، طيب ، منه التعجب في : مبالغة الشيخ

بالقههدم المشههي هو هل بالمشي المراد  ما)) آلهتكم عل ى واصبروا
 ؟ الطريقة على المشي أو

: ..... الطالب
اا يكون أن والصح طيب ، طريقتهم : على الشيخ . بالقدم مشي

الطريق. على : ....مشي الطالب
اا يكون أن يصح ول : يعني الشيخ  ؟ القدم على مشي

: ممكن. الطالب
 ؟ ذلك : كيف الشيخ

: .... الطالب
؟ ذلههك كيههف لكن يصح أهنه الن عرفنا إحنا ؟ ذلك كيف بس : ل الشيخ
اا بعضهم يأمر أو يتآمرون كيف  ؟ القدم على بالمشي بعض

القههدم علههى المشي أن على يدل قد ينطلقوا : ...... بالهنطل ق الطالب
.

  ؟ ليش يعني ؟ القدم على بالمشي يتواصون كيف أقول : إي الشيخ
اا الطالب . : فرار
اا الشيخ اا : فرار إلههى فيههه يههدعى الههذي المجلس فيهم يؤثر أن من خوف

هذا (( إن:  قههوله ، واضههح الطريقة على المشي طيب. أما ، التوحيد



 ؟)) نيراد (( لشيء معنى ما  سامي)) نيراد لشيء
..... منه يراد رشيء به جاء : إهنما الطالب
 ؟ منه يراد أو منا يراد ، : إي الشيخ

. منا : يريد الطالب
. : منا الشيخ

اا : ومنا الطالب ..... هنتبعه أن يريد هو ، أيض
هههذا منهههم يريد إل الرسول دعم ما أهنه معروف منا يراد : طيب الشيخ

 ؟ ذلك كيف منه يراد لكن الشيء
. ويتبعوه آلهتهم يتركوا : بأن الطالب
. : هنعم الشيخ

. إرادته يحقق أن بد ل الرادة صاحب أن به : يراد الطالب
بههه يهتمههوا مهها هههم لكن بالكلم يتكلم من الناس من لن ، : هنعم الشيخ

ولهههذا بههه يتكلههم ما يريد بكلم المتكلم بخلف إليه يفضي ما يريدوا ول
اا هنسمع أهنهه يعنهي ، أقول ما وأعني كذا أقول : أهنا يقول الناس من كثير
وسههلم عليههه اللههه صههلى الرسههول كان فإذا ، يعمل وسوف ينفذ سوف

، لتمههامه يسههتطيع مهها بكل يسعى سوف أهنه ذلك فمعنى يقول ما يريد
اليههوم الههدرس فههي هنأخذ ، طيب ، السورة أول من فوائد أخذهنا ما أظن

. الله رشاء إن
 )) الرحيم الرحمن الله (( بسم:  وتعالى تبارك الله قال 

ولهههذا الهامههة المههور فههي بههها البتههداء ينبغههي : أهنه الية هذه فوائد من
، الهامههة المههور من السورة أن المعلوم ومن سورة كل بها الله يبتدئ
: قههال أهنههه وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عن الحديث في وجاء

 والحههديث) أبههتر فهههاو الله ببسم فيه نيبدأ ل بال ذ ي أمر ( كل
. حسن
 .)) الله (( بسم:  قوله في لله اللوهية : إثبا ت فوائدها ومن
مفههرد  وهههذا)) الله (( بسم:  لقوله الله أسماء : إثبا ت فوائدها ومن

المفسههرين بعههض يفسههرها ولهههذا جههل و عز لله اسم كل فيعم مضاف
. أبتدئ الله أسماء من اسم بكل : أي بقولهم

ممهها اللههه أسههماء فتكون وجل عز الله اسم بذكر فوائدها: التبرك ومن
مه:  لقوله به الله يدعى لل مل قو لء ((  قما لس قل قن ى))  ا لس لح لل بههه يتههبرك وممههاا

تعههرف أن أرد ت وإذا الهامههة المههور يههدي بيههن تقههدم لهنههها به ويستعان
طيبههة فتكههون عليها يسمى الذبيحة إلى فاهنظر التسمية هذه بركة مدى



ال اا خبيثة فتكون عليها يسمى ول حل واللههة واحههد الذابههح أن مههع حرامهه
واحههد رشيء كل واحد الدم وإهنهار واحد الذبح ومكان واحدة بها المذبوح

سهمي فههإذا أكلهها يحههل ل ميتههة خبيثههة صهار ت التسمية فقد ت لما لكن
جنبنهها اللهههم اللههه : بسم فقال أهله الرجل أتى . إذا طيبة صار ت عليها

يضههره لههم ولههد لههه ولههد إن فههإهنه ، رزقتنا ما الشيطان وجنب الشيطان
ولههده يصههاب لن عرضههة كههان التسمية بهذا يسمي لم وإن ، الشيطان
. به ويضر بالشيطان

(( الرحمن:  قههوله فههي للههه الرحمة : إثبا ت الكريمة الية فوائد ومن
الرحمههن  لن)) (( الرحمههن:  لقههوله واسههعة رحمة  وأهنها)) الرحيم

.  والمتلء السعة على تدل صفة
. والرحيم والرحمن الله وهي الثلثة السماء إثبا ت : إثبا ت ومنها

مل الههذكر ذ ي والقرآن (( ص:  تعههالى اللههه قههال ثههم  قبهه قن *  مذني للهه ا
لروا قف صة مفي قك لز صق مع ققا مش كلم القههرآن : أن اليا ت هذه فوائد  من)) قو

الحروف بهه بحهرف, تكلهم وتعهالى سهبحاهنه الله يتكلهم الهتي العربيهة ب
الههذكر ذ ي والقههرآن (( ص:  لقههوله كلمهم منها ويركبون به الناس

((. 
إل يقسههم ول به الله أقسم حيث ورشرفه القرآن : فضيلة فوائدها ومن

. العظيم بالشيء
 ؟ يؤخذ أين من ، بالقرآن القسام : جواز فوائدها ومن

: ..... الطالب
الله لن بالقرآن القسام جواز على دليل فيها ليس ، خطأ : هذا الشيخ
وضحاها (( والشمس:  كقوله به يقسم أن يجوز ل بما يقسم تعالى

أن يلههزم ل فههإهنه بشههيء اللههه أقسم  فإذا)) نيغش ى إذا (( والليل ))
بدليل بالقرآن هنقسم ولكننا رشاء بما يقسم الله لن به القسام لنا يجوز
صههفا ت مههن صههفة فهههو اللههه كلم من القرآن أن وهو الية بهذه ل آخر

. جائزة الله بصفا ت والقسام
فههي ذكرهناههها الههتي الوجوه على ذكر القرآن : أن اليا ت هذا فوائد ومن

ويتعلههم الهنسههان بههه يتههذكر ذكر وهو به يتذكر موعظة فهو الذكر معنى
يتعبههد كما بتلوته تعالى لله يتعبد لله ذكر وهو الشرف به ينال ذكر وهو

. لله والحمد الله وسبحان الله إل إله ل بالذكر
والهنفههة الحميههة مههن الكفار هنفوس في ما : بيان اليا ت هذه فوائد ومن

 .)) وشقاق عزة في كفروا الذنين (( بل:  لقوله الباطلة



اا فوائدها ومن فههي ويسههتمرون كفرهم على يثقفون ل الكفار : أن أيض
لهنهههم اللههه ديههن عههن الله عباد يصدوا أن يحاولون بل وأهنفتهم طغياهنهم

 .)) ورساوله الله (( نيشاقاون ، دائم رشقا ق في
الحههق مههع ورشههقا ق عههزة فههي إهنهههم هنقول أن لنا : أن اليا ت فوائد ومن
اا أو العلمههاء وهم الرسول ورثة مع أو الرسول مع أو الله مع سواء دائم

اا الرسول أتباع مع مع دائم رشقا ق في المؤمنون. فهم ؟ من وهم عموم
. الحق أهل

لم:  تعالى قال ثم  قك قنا ((  لك قل له لن قأ لم مم مه مل لب لن قق صن مم لر لوا قق قد قنا قت قف قول
قن صص محي قنا الصههلة عليههه الرسههول : تسههلية اليههة هههذه فوائههد  من)) قم

هؤلء يهلك أن فحري قبلهم المكذبين أهلك تعالى الله أن في والسلم
؟ مههن يههد علههى لكههن هههؤلء أهلههك تعالى الله أن التفسير أثناء بينا وقد
الههتي الغههزوا ت فههي وأصههحابه وسههلم عليههه الله صلى الرسول يد على

الههذي النصر من أبلغ والخذلن والتأييد النصر هذا : أن وقلنا فيها اهنتصر
المههؤمنين عبههاده بأيههدي هههؤلء يعههذب اللههه لن عنههده مههن الله به يأتي

. وحزبه
اللههه يعجزوا لن وأهنهم المكذبين هؤلء : تحذير الكريمة الية فوائد ومن
اا قرن من قبلهم من أهلكنا (( كم سبقهم من يعجزه لم كما رشيئ

((. 
ة اليهة فوائد ومن اا الكريم اا كهان للرسهل التكهذيب : أن أيضه لن كهثير

أن ذلك فلزم القرون كثر ت فإذا تكذيبهم بسب كان إهنما القرون إهلك
يكههثر أن ذلهك لزم كههان المهلكهة القهرون كهثر ت إذا أي التكههذيب يكثر

التكذيب.
أهلههك حيههث وعظمتههه اللههه قههوة : بيههان الكريمة الية فوائد ومن طيب
اا أممهها اا كههثير لمهها:  تعههالى اللههه قههال ، عظيمههة وقروهنهه قأ قف ءد ((  قعهها

لروا قب لك قت لس مض مفي قفا لر ل
ق مر ا لي قغ ذق مب قح لل للاوا ا ققا لن قو دد قمه قشه لنهها قأ اة مم لاو لقه

لم قل قو لوا قأ قر لن قني قه قأ لل مذ ي ال لل لم ا له قق قل قاو قخ دد له قشهه لم قأ لههه لن اة مم لاو لناوا لقهه قكهها قو
قنا مت قنيا قن مبيآ لدو قحهه لج قنا قني لل قسهه لر أ

ق قف لم *  مههه لي قل احهها قع ارا مرني قصهه لر صم مفههي قص لنيهها قأ

صت قسا مح لم قن له قق مذني لن قب مل قذا م ي قع لز مخ لل مة مفي ا قيا قح لل قيا ا لن دد اللههه  فههبين)) ال
ألطف هو بما عذبهم وأهنه قوة منهم أرشد خلقهم الذي الله أن وجل عز

. الريح هو بما الرشياء
يسههتفيدوا لههم العههذاب بهم هنزل إذا المهلكة المم : أن الية فوائد ومن
مناص حين ولت (( فنادوا:  لقوله بأهنفسهم ول بالله الستغاثة من



. بهم هنزل الذي العذاب هذا من فرار هناك ليس  يعني))
لباوا:  تعالى الله قال ثم  مج قع قو لن ((  لم قأ له قء ءر قجهها مذ لنهه لم لم لههه لن قل مم ققهها قو

قن لرو مف قكا لل قذا ا ءر قه مح ءب قسا لذا  .)) قك
عليههه اللههه صههلى الرسههول كذبوا الذين قريش سفه على دليل هذا في

عليهههم غريههب أحد يأتهم لم أهنه ذلك وجه و به جاء ما واستنكروا وسلم
وهنسههبه مثلهههم بشههر جنسههه جههاءهم فالههذي هنسههبه في ول جنسه في ل

اا يعجبون ذلك ومع قريش من منهم . جاءهم مما استنكار
علههى والسهلم الصهلة عليهه للرسههول الحجههة : إقامهة الية فوائد ومن
بالهنههذار الحجههة عليهههم أقههام قههد  يعني)) (( منذر ؟ إيش لقوله هؤلء
فههي يفههرط لههم وأهنههه وسههلم عليه الله صلى للرسول الحجة قامت وقد

. البل غ من به قام بما وقام أهنذر بل رسالته
اا عجبوا الذين هؤلء : أن الكريمة الية فوائد ومن : لقوله كفار استنكار

 .)) الكافرون (( وقال
فههإهنهم عجبهههم مثههل وعجب قولهم مثل قال من كل : أن فوائدها ومن
. البشر من كان جنس أي من ، كفار فإهنهم ؟ إيش
وسههلم عليه الله صلى الرسول كلم تأثير قوة : بيان اليا ت فوائد ومن
فههي يههؤثر  والسههاحر)) سههاحر (( هذا:  لقههولهم القههوم هنفههوس فههي

. المسحور
حيههث والسههلم الصههلة عليههه الرسول وصف في : كذبهم فوائدها ومن
بمهها الكههذابون , هههم هههم الكههذاب أن والحقيقة كذاب ساحر : أهنه قالوا

. وسلم عليه الله صلى الله رسول به وصفوا
ولكنهههم رشخصههيا عههداء يعههادوهنهم ل الرسههل أعههداء : أن فوائههدها ومههن

اء هنعم أي عداء يعادوهنهم اا عدا الرسههالة. ويتفههرع مههن به جاءوا لما معنوي
كل ، الرسول متبع لكل أعداء سيكوهنون الكافرين أن الفائدة هذه على
والمنهافقين. ويتفهرع الكهافرين مهن أعهداء له فسيجد الرسول اتبع من

اء وجد من تسلية ذلك على اللههه بكتههاب تمسههك إذا اللههه أعههداء من عدا
هههو لمههن حصههل قد لك حصل الذي العداء يقال: هذا فإهنه رسوله وسنة

تعجب. فل منك خير
ألقههاب يضههعون الرسههالة أعههداء بل الرسل أعداء : أن الية فوائد ومن

. مثاله مثل, ال خ ، بالشرع تمسك لمن السوء
: ...... الطالب
: لقههولهم ، بالشههريعة تمسههك مههن لكههل السوء ألفاظ : يضعون الشيخ



 .)) كذاب ساحر (( هذا
ال التعطيل أهل هذا. فإن حصل وقد السلف من الثبا ت أهل يصفون مث

ذلك أرشبه وما ، حشوية ، غوغة ، حشوية, مجسمة, ممثلة, طعاع بأهنهم
الههذين هههؤلء أن والعجههب النههاس ينفروا أن أجل من السوء ألقاب من

وضههعوه الههذي اللقههب هههذا لوجههدهنا تأملنهها لههو السههوء ألقههاب يضههعون
ألهم ، عليهههم, ههم يصهد ق اللقهب هههذا لوجدهنا الله بشريعة للمتمسكين

؟ وأصههحابه والسههلم الصههلة عليههه الرسول في المنافقين قول يبلغكم
اا أرغههب هههؤلء قراءهنهها مثههل رأينا : ما قالوا اا أكسههب ول بطوهنهه ول ألسههن
تنطبههق الثلثههة الوصههاف هذه طيب ، القراء هؤلء من اللقاء عند أجبن
اللقاء عند الناس وأجبن ألسنا الناس أكذب هم ، هم عليهم ؟ من على

اا الناس وأرغب أهههل وصههف مههن فكههل ، بطوهنهم إل هم لهم ليس بطوهن
. به المتصفين أول هو يكون وصفه فإن بوصف السوء

الصههلة عليههه للرسههول المكههذبين هههؤلء : أن اليهها ت هههذه فوائههد ومن
السههب إل عنههدهم وليههس فيه كذبوه فيما حجة عليه يقيموا لم والسلم
هنههواءك الههذي وجد ت فإذا هنواءك من حجة ضعف على يدل وهذا والعيب

ذلك, أرشبه وما الشعر وهنتف الخد ولطم والعويل الصراح إل عنده ليس
وإل تنهههزم لعلههك عليههك يهههوش أن يريههد إهنما ، حجة له ليس أهنه فاعلم

أن بهدون بههدوء بحجتهه يدلي ، إثارة بدون بحجته يدلي الحجة فصاحب
وأهنه ، ومخذول مهزوم أهنه على دليل هذا فإن ويشتم يسب أن أما يثير
اا السلح هذا من يتخذ أن يريد اا مهرب الضههيق مههن عليههه هو مما ومخلص
. هنعم ، الخصم حجة به يدفع أن عجز الذي

قل:  تعالى الله قال ثم  قع قج قأ قة ((  قه مل اها ال قل ادا مإ مح لن قوا قذا مإ ءء قههه لي قشهه قل

ءب قجا :  الية هذه  فوائد)) لع
إلههى هههؤلء يههدعو كههان وسههلم عليههه اللههه صلى النبي : أن فوائدها من

مههع هههو ؟ ربههوبيته فههي أو ألوهيه في وجل عز الله توحيد إلى ، التوحيد
توحيههد لن اللوهيههة توحيههد إلههى ويههدعوهم اللوهيههة في يجادلهم هؤلء

لن بههه يقههرون ثههابت عنههدهم الربوبيههة مئهه قل قو لم ((  له قت لل قأ لن قسهه قق قمهه قلهه قخ
مت قاوا قم لس قض ال لر ل

ق لن قوا لل لقاو قي لن قل له قق قل لز قخ مزني قع لل لم ا ملي قع لل [الزخههرف:)) ا
لن] .9 مئ قل قو لم ((  له قت لل قأ لن قس لم قم له قق قل لن قخ لل لقاو قي له قل لل ].87[الزخرف:)) ال
قههالوا: ولهههذا اللوهيههة توحيههد ينكههرون لكنهههم الربوبية توحيد ينكرون ل

اا اللهة (( أجعل اا إله . الصراع  فكان)) واحد


